
Привіт, я телефоную не тільки тому, 
що в мене проблеми з прийомною 
родиною, але і з моїм соціальним 
працівником. Я у відчаї, і ніхто не 

хоче мені допомагати

Ти звернулася 
саме туди, куди 
треба. Розкажи 
мені про все, що 

сталося. 
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Діти та молоді люди, які 

перебувають під опікою  

Дізнайся про свої права!

 Ти маєш право отримувати підтримку і після виходу 
з-під опіки. Організації, що надають підтримку і 
допомогу дітям, повинні надати тобі відповідні послуги 
для цього (поради, тренінги з життєвих навичок, різні 
форми фінансової допомоги). 

 Місцеві органи влади та організації, що надають 
підтримку і допомогу дітям, повинні допомогти тобі з 
витратами на навчання, житлом, пошуком роботи тощо. 

 Ти маєш право підтримувати стосунки із своїми 
опікунами, соціальними працівниками, іншими дітьми 
та молодими людьми, з якими ти товаришував та 
підтримував стосунки під час перебування під опікою.  

Вихід з-під опіки 

  Переконайся, що ти зрозумів різні 
можливості, які в тебе є для захисту 
своїх прав, та що ти знаєш до кого 
звернутися по допомогу у разі 
потреби. 

  Якщо, перебуваючи під опікою, ти 
стикаєшся із образами чи зневагою, 
зателефонуй та розкажи про це 
своєму соціальному працівникові, 
міліції, омбудсмену з прав дітей або 
комусь іншому з дорослих, кому ти 
довіряєш. Якщо ти опинився у ситуації, 
у якій відчуваєш загрозу твоїй безпеці 
та добробуту, ти повинен їх негайно 
повідомити про це.

Якщо твої права 
не поважають

Знання своїх прав допоможе тобі 
захистити їх та брати активну участь у 

опіці, під якою ти перебуваєш. 

 
Про Раду Європи  

Рада Європи - міжнародна організація, заснована 
1949 року, до якої наразі входять 47 держав. Роль 
організації полягає в тому, щоб сприяти правам 
людини, демократії та верховенству права. 
Рада Європи розробила спільні демократичні 
принципи, що базуються на Європейській 
Конвенції про захист прав людини та інших 
конвенціях і рекомендаціях про захист людей, до 
яких, безумовно, належать і 150 мільйонів дітей 
по всій Європі.

Програма “Будуючи Європу для дітей і разом 
із ними” була започаткована для захисту та 
підтримки прав дітей, а також для захисту дітей 
від усіх проявів насильства.

Дізнатися більше про 
діяльність Ради Європи щодо 
захисту прав дітей можна тут: 

www.coe.int/children  
children@coe.int 

Каріно, у свій день народження 
ти виглядаєш сумною, що 

трапилося? 

Мені сьогодні 
виповнилось 18. 
Скоро я маю вас 

залишити ...



 
  

 Діти та молоді люди, що 
перебувають під опікою, мають 
такі самі права, що і діти, які 
живуть у рідних родинах.  

 Уряд твоєї країни та 
організації, що надають 
підтримку і допомогу дітям, 
несуть відповідальність за 
захист і дотримання твоїх прав.

Твої права 
повинні бути 
захищені  

Як ви знаєте, рішенням суду вас 
було позбавлено батьківських 
прав. Відтепер Марія житиме у 

прийомній родині, де вона зможе 
відновити свої сили. 

 Твої потреби – це головний пріоритет.

 Ти маєш право на перебування під опікою належної 
якості щодо безпеки, комфорту та ін.

 Ти маєш право на якісну медичну допомогу і 
регулярні обстеження.  

  Ти маєш право на якісну освіту. Якщо ти вже навчався 
в школі до влаштування під опіку, ти можеш – якщо це 
можливо, і якщо ти сам цього бажаєш – залишатися в тій 
самій школі.  

 У тебе має бути доступ до розваг на дозвіллі, таких як: 
ігри, спорт, мистецтво, − так, як і в усіх інших дітей.

 Ти маєш бути захищений від різних проявів 
насильства, зокрема сексуального. Ніхто не має права 
вдарити тебе!

Коли ти перебуваєш під 
опікою  

 Інші мають поважати твоє право на приватне життя. 
Ти маєш право доступу до офіційної інформації, яка 
тебе стосується. 

  Інші мусять поважати твої релігійні переконання і 
культуру.  

 Ти не повинен розлучатися зі своїми рідними 
братами та сестрами, якщо це не шкодить тобі. 

 Ти повинен мати можливість підтримувати стосунки 
з людьми навколо тебе (друзями, колишніми 
сусідами, родичами тощо), якщо такі стосунки не 
шкодять тобі. 

 Саме ти маєш вирішувати: чи підтримувати стосунки 
зі своєю рідною родиною, і як часто зустрічатись із 
нею?

Твоє приватне життя   Ти маєш право брати участь в усіх рішеннях, що 
стосуються тебе, з урахуванням твого віку та власної 
готовності до таких вчинків.

 Організації, що надають підтримку і допомогу дітям, 
повинні питати твоєї думки і докладати усіх зусиль, щоб 
краще зрозуміти твої побоювання.  

 Якщо рішення дорослих не збігається із твоїми 
поглядами, дорослі повинні переконатись, що ти розумієш 
мотиви їх рішення.  

 Ти маєш право на те, щоб бути належним чином і 
своєчасно проінформованим про свої права та можливий 
вибір. 

 Уся інформація, яка тобі надаються, має бути чіткою і 
зрозумілою для тебе.

Участь та доступ до 
інформації 

 Ти маєш право на 
індивідуальний план опіки. 

 Твій план має бути 
розроблений та регулярно 
оцінюватись командою 
соціальних працівників та 
психологів разом із тобою, 
твоїми опікунами та твоєю 
рідною родиною. 

 Підготовка до виходу з-під 
опіки є важливою частиною 
твого індивідуального плану 
опіки і має враховувати твої 
потреби, думку та побажання.  

Твій 
індивідуальний 
план опіки   

З 2004 року ми працюємо з такими 
молодими людьми як ти у рамках 
проекту «Стандарти «Якість для 

благополуччя дітей». Спираючись на 
їх історії з життя та поради ми разом 

розробили ці стандарти.

Ти маєш право брати 
участь в усіх рішеннях, 
що стосуються тебе, з 

урахуванням твого віку 
та зрілості.

Ти маєш право бути 
належним чином і своєчасно 
проінформованим про свої 

права та вибір. 

Твої потреби – це 
головний пріоритет. Вони 
мають бути визначені в 
індивідуальному плані 

опіки.  


